
Nabożeństwo biblijne na zakończenie roku

P. – przewodnik / celebrans          W. – wszyscy          N. – imię
L. – lektor          R. – refren, odpowiedź

Pieśń

Znak krzyża i pozdrowienie

P. Dziękujmy w trakcie tego nabożeństwa za niezliczone dobrodziejstwa, którymi Bóg w swoim 
miłosierdziu obdarzył nas w ciągu mijającego roku. To On doprowadził nas mocą swego Ducha do 
ściślejszego zjednoczenia ze sobą w swym Boskim Synu. Niech Jego błogosławieństwo i pok.j będą
zawsze z wami!

W. I z duchem twoim!

P. Módlmy się.

W. Boże, nasz Ojcze, / od Ciebie pochodzi wszystko, / czym jesteśmy i co posiadamy. / Spraw, 
byśmy w Twoich darach dostrzegali Twoją nieskończoną dobroć / i miłowali Ciebie z całego serca /
i ze wszystkich sił naszych. / Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, / który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, / Bóg, przez wszystkie wieki wieków. / Amen.

L. Pierwsze czytanie: 1 Kor 1,3‒9  lub  1 Krn 16,8‒27

Psalm

P. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.

W. Niech wyznawcy Pana głoszą: / „Jego łaska na wieki”.

P. W ucisku wzywałem Pana, Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.

W. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną, / cóż może uczynić mi człowiek?

P. Pan jest ze mną, mój Wspomożyciel, z góry będę spoglądał na mych wrogów.

W. Lepiej się uciekać do Pana / niż pokładać ufność w człowieku.

P. Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał.

W. Pan moją mocą i pieśnią, / On stał się moim Zbawcą.

P. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana.

W. Ciężko mnie Pan ukarał, / ale na śmierć nie wydał.

P. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.

W. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, / bo Jego łaska trwa na wieki. (Ps 118,1‒9; 13‒18; 28‒29)

P. lub L. Ewangelia: Łk 17,11‒19
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Homilia lub medytacja w ciszy

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Dziękczynienie

P. Ojcze Niebieski, Tw.j Syn, Jezus Chrystus rozradował się w Duchu Świętym i powiedział: 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.” Jako Twoje dzieci 
łączymy się z Twoim Synem i wołamy:

R. Dziękujemy Ci, Panie.

P. Każdy wartościowy dar, każde prawdziwe dobro przychodzi z wysoka, zstępując od Ojca. Dzięki
Twojej woli, Ojcze, istniejemy i jesteśmy prowadzeni w Twojej miłości i miłosierdziu przez 
wszystkie dni życia, szczególnie w tym mijającym roku. R.

P. Ty posłałeś swego Jednorodzonego Syna, aby stał się naszym Bratem i odkupił nas przez swoje 
życie, cierpienia, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. Jakże niepojęta jest Twoja miłość, którą 
nam w Nim okazałeś. R.

P. Ty doprowadziłeś nas do Twojego świętego Kościoła katolickiego i przez sakramenty napełniłeś 
nas miłością oraz darami Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje. R.

P. Ty obdarzyłeś każdego z nas szczególnymi charyzmatami dla dobra wspólnoty wierzących. R.

P. Ty strzegłeś nas przed szkodą na ciele i duszy, a gdy dopuszczałeś na nas cierpienia i próby, było
to zawsze dla naszego wzrostu. R.

P. Ty wezwałeś nas do życia zakonnego i powierzyłeś nam Twoje przesłanie zbawienia, abyśmy 
przez nasze słowa i czyny stali się świadkami Twego Syna. R.

P. Ty przyprowadziłeś nas do tej wspólnoty, abyśmy dzieląc nasze życie, trwali w jedności serca i 
umysłu, i tak byli odblaskiem tej wspólnoty miłości, która jest w Tobie – Przenajświętszej Trójcy. 
R.

P. Ty wylałeś na nas w mijającym roku tak wiele łask, a my nie zawsze w pełni je docenialiśmy. 
Przepraszamy Cię za nasze zaniedbania, niedociągnięcia i błagamy o Twoją kochającą 
wyrozumiałość. Ofiarujemy nasze zadośćuczynienie przez Serce Jezusa, Twojego Syna, i Serce 
Maryi, naszej Matki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, / i na wieki wieków. / Amen.

P. Módlmy się słowami, których nauczył nas nasz Zbawiciel.

W. Ojcze nasz…

P. Módlmy się.

W. Twoja łaska, Boże, jest bez granic / i niewyczerpane są bogactwa Twojej miłości. / Dziękujemy 
Ci za wszystkie dary, / którymi ubogaca nas ta miłość i błagamy, / abyś wysłuchał nasze prośby, / 
przebaczył nasze upadki / i prowadził drogą, którą wyznaczył nam Jezus, / aż dojdziemy do Ciebie 
w radości / i osiągniemy rozkosz w niebieskich pałacach. / Prosimy o to przez Chrystusa, Pana 
naszego. / Amen.

Błogosławieństwo eucharystyczne

Pieśń
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